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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

27 czerwca 2021

Eucharystia odkrywana ma³ymi krokami – Zakoñczenie

W ostatnich numerach naszej gazetki
zapoznawaliœmy siê z poszczególnymi
czêœciami Mszy Œwiêtej, by móc jesz-
cze lepiej j¹ rozumieæ i pe³niej prze¿ywaæ.
Nie bez powodu o Eucharystii mówi siê,
¿e jest Ÿród³em i szczytem ¿ycia Chrze-
œcijan. Wszystko z niej bowiem wyra-
sta, a jednoczeœnie do niej prowadzi i ku
niej zmierza. Na koniec naszego wspól-
nego poznawania Mszy chcia³abym zo-
stawiæ do rozwa¿ania jeszcze jedn¹ myœl
– choæ w naszym ¿yciu na Eucharystiê
powinniœmy nieustannie wracaæ, to po-
winniœmy tak¿e z niej wychodziæ. Taki
pomys³ prze¿ywania tajemnicy Mszy
Œwiêtej w codziennoœci zostawi³ nam
Pan Jezus, który po Ostatniej Wieczerzy
wyszed³ z Wieczernika, mimo, ¿e prawo
¿ydowskie tego zakazywa³o. Wed³ug tra-
dycji œwiêtowanie Paschy powinno od-
bywaæ siê w murach miasta na pami¹tkê
wieczerzy, któr¹ naród wybrany spo¿y-
wa³ w swoich domach, zanim wyszed³ z
niewoli egipskiej. Jezus jednak z³ama³ to
prawo i w noc paschaln¹ wyszed³ z Je-
rozolimy, z domu, czyli z miejsca, w któ-
rym by³o dobrze i bezpiecznie. Chrystus
wiedzia³, ¿e prawdziwa Eucharystia to
Pascha, która jest wyjœciem z domu w
ciemnoœæ. Jezus ³amie prawo, poniewa¿
nie mieœci ono Jego ogromnej mi³oœci,
któr¹ chce rozlaæ. Na koniec pierwszej
Eucharystii mówi do swoich uczniów, a
dziœ tak¿e i do nas: Wstañcie, idŸmy st¹d!
(J 14,31). I choæ Msza Œwiêta rzeczy-
wiœcie jest pe³ni¹ wszystkiego, choæ to
prawdziwie najœwiêtszy i najlepszy dom
œwiata, to jednak Jezus pokazuje nam,

¿e trzeba z niej wyjœæ i wzi¹æ udzia³ w
Jego przejœciu. Ta mi³oœæ jest za du¿a i
za trudna. Mi³oœæ, która nas absolutnie
przerasta, ale do której posy³a nas Bóg
tym, co robi podczas ka¿dej Euchary-
stii. Wychodz¹c z Mszy, mamy bowiem
do wyboru dwie drogi – mo¿emy z niej
wyjœæ jak Judasz, który zobaczywszy
uni¿enie Syna Bo¿ego, wzgardzi³ Nim, lub
mo¿emy wyjœæ jak uczniowie, którzy
poszli za swoim Panem, mo¿e nieudol-
nie, bo potem Go zdradzili, ale poszli.
Chrystus na ka¿dej Mszy powo³uje nas,
by wyjœæ do œwiata i kochaæ, jak On to
robi, oddaj¹c siê ca³y w swoim Ciele i
swojej Krwi, przekraczaj¹c wszelkie za-
sady i prawa, staj¹c siê niewolnikiem i
s³ug¹ tych, których kocha. Jak zawsze
pozostaje tylko jedno pytanie – czy uwie-
rzymy Mu i odpowiemy na Jego pragnie-
nie spo¿ywania tej Paschy razem z nami.

Prze¿ywajmy owocnie Eucharystiê!
J.Z.

KONTA BANKOWE:
Na remont i utrzymanie koœcio³a:  Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.
13.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na

trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zain-
teresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

14.Z wielk¹ radoœci¹ informujemy, ¿e w naszym koœciele mo¿na zape³niæ 50%miejsc
a od soboty (26.06) a¿ 75% miejsc. Limity nie obowi¹zuj¹ dla osób zaszczepionych.
Pamiêtajmy jednak o dystansie spo³ecznym, maseczkach i dezynfekcji r¹k. Prosi-
my parafian o zrozumienie, odpowiedzialnoœæ za siebie i pomoc w zachowaniu wszyst-
kich obostrzeñ. Wyznaczyliœmy w naszym koœciele górnym oznaczone miejsce, przy
ekranie z pieœniami, w którym mo¿na przyj¹æ Komuniê do ust. W pozosta³ych
miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

15.Od dzisiejszej niedzieli - 20 czerwca zostaj¹ zniesione dyspensy od uczest-
nictwa w niedzielnej Mszy Œwiêtej oraz w œwiêta nakazane.

16. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmie-
ni³a kolejny raz  funkcjonowanie niemal¿e ca³ego œwiata. Skutki tej sytuacji dotkliwie
odczuwamy równie¿ my,  ludzie wierz¹cy – cz³onkowie wspólnoty parafialnej. Ogra-
niczone mo¿liwoœci fizycznego uczestnictwa w Eucharystii s¹ dla wielu z nas sytu-
acj¹ wyj¹tkow¹ i niespotykan¹. Nie wiemy jak d³ugo bêdziemy musieli znów funk-
cjonowaæ w takiej rzeczywistoœci. Dlatego poza apelem o ³¹cznoœæ modlitewn¹
i udzia³ we Mszach Œw. za pomoc¹ mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna,
czujemy siê w obowi¹zku zaapelowaæ do Parafian o zatroszczenie siê o materialn¹
sferê funkcjonowania naszej parafii. W zwi¹zku z tym, ¿e  prawdopodobnie przez
najbli¿sze niedziele bêdziemy w sposób ograniczony wspieraæ parafiê poprzez ofiary
sk³adane podczas Mszy œw. – apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia
poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii. Takie solidarne dzia³anie pozwoli
naszej parafii przetrwaæ ten trudny dla wszystkich okres.  Nr konta Parafii Podwy¿-
szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijne-
go”. Ka¿dy mo¿e wspomóc parafiê przez z³o¿enie dobrowolnej ofiary za po-
œrednictwem systemu wp³at internetowych znajduj¹cej siê na stronie interne-
towej. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

17.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne
podziêkowania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y
koœció³. W sobotê o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania
naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewane na
konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (28 CZERWIEC - 04 LIPIEC 2021)
Msze œw. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIA£EK (28.06.2021 r.) - Wspomnienie œw. Ireneusza, bpa i mêcz.
  7.00 1/za + Stanis³awa Witkowskiego z proœb¹ o ³askê ¿ycia wiecznego

2/za ++ Lidiê i W³adys³awa Kaczmarskich, + teœcia Rudolfa oraz ++ wujo-
stwo: Datów i Winnickich

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Kazimierza i ++ z pokrewieñstwa

2/za ++ rodziców: Ró¿ê i Ludwika oraz ++ siostrê Celinê i ziêcia Joachima
3/za ++ teœciów: Mariannê i Franciszka oraz ++ rodzeñstwo

WTOREK (29.06.2021 r.) - UROCZYSTOŒÆ ŒW.  APOSTO£ÓW PIOTRA I PAW£A

  7.00 1/za + ¿onê Irenê Zuber w 1 r. œm.
2/za ++ mamê Ewê Stanuch i jej brata Jacka Stanucha

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Bronis³awa Bañczyka w 3 r. œm., ++ rodziców: Matyldê i Piotra Bañczy-

ków, ++ braci: Gerarda i Kazimierza Bañczyków, ++ bratowe: Annê i Mariê Bañ-
czyk, ++ z rodzin: Bia³as i Bañczyk, + Ma³gorzatê Waliczek z proœb¹ o ¿ycie wieczne

2/za ++ rodziców: Krystynê i Edwarda Tobias (od córek)
3/za ++ Krystynê i Kazimierza Zbertek

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (30.06.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji ks. Antoniego w 40 r. œwiêceñ kap³añskich, dziêkuj¹c Bogu za ³askê

sakramentu kap³añstwa, z proœb¹ o dary i owoce Ducha œw. na dalsze lata pos³ugi
oraz zdrowie za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych

2/za + mê¿a Tadeusza w kol. r. œm. oraz ++ rodziców i teœciów
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za zmar³ych w czerwcu:

2/za + Zofiê Czenczek w 2 r. œm., z proœb¹ o radoœæ nieba
3/w intencji Alicji i Henryka z ok. 20 r. œl., z podziêkowaniem za dotychczaso-

we ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. na dalsze wspólne lata
CZWARTEK (01.07.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za + Beatê Majewsk¹ w 4 r. œm.,
  7.30 - Ró¿aniec
  7.30 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystia-
nów, organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin

PI¥TEK (02.07.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - w intencji Stanis³awa z ok. 75 r. ur., z podziêk. za otrzymane ³aski, prosz¹c o zdrowie

i Bo¿¹ opiekê na dalsze lata ¿ycia
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ  
18.00 - do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

SOBOTA (03.07.2021 r.) - ŒWIÊTO ŒW. TOMASZA,  APOSTO£A
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 - w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny
16.00 - Msza œw. Chrztów: Kozio³ Jan, Rachwalski Stanis³aw, Czypionka Dawid,

Wylecia³ Antoni, Kudyba Filip, Koniarska Zofia, oraz  w I rocz. sakr. Chrztu:
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + Leszka Kubisia w 3 r. œm.,
NIEDZIELA (04.07.2021 r.) - XIV NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za ++ Stanis³awa i Klementynê Zalewskich (od s¹siadów z bloku przy Tysi¹clecia 9)
  9.30 - do Trójcy Przenajœwiêtszej za wstawiennictwem MB Nieust. Pom. w int.Marianny

w dniu ur. oraz w int.Marii, Heleny, Jerzego i Jana dziêkuj¹c Bogu za otrzymane ³aski,
z proœb¹ o Bo¿e b³og. na dalsze lata ¿ycia i ³askê zdrowia dla nich i pokrewieñstwa

11.00 - za + Krystynê Mataniak-¯mudê (od  Grzegorza ¯mudy z rodzin¹)
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - za + Ludwika Jaroszka (od rodziny z Jastrzêbii)
17.00 - w intencji rodzin: Pomorskich, Wójcików i Szczepaników oraz o dar nieba

dla ++ Ewy, Anny i Wojciecha Wójcików, Andrzeja Lewandowskiego,
++ z rodziny oraz za dzieci nienarodzone i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

20.00 - za ++ ks. Piotra Radosza oraz jego matkê Ritê w kol. r. œm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (20 czerwca 2021)

  1. W niedziele  o godz. 16.30 zapraszamy na nabo¿eñstwa czerwcowe do NSPJ.
  2. Wszystkie Msze œw. - online z naszego koœcio³a znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  3. Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na utrzymanie na-

szego koœcio³a i parafii. W przysz³¹ niedzielê (27.06) Kolekta bêdzie przezna-
czona na budowê naszego cmentarza parafialnego

  4. We wtorek  (22.06) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw.
Rity, patronki spraw beznadziejnych. Po Eucharystii, o godz. 18.45 nabo¿eñ-
stwo do œw. Rity po³¹czone z obrzêdem poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy ka-
plicy œw. Barbary mo¿na sk³adaæ kartki z wypisanymi proœbami i podziêkowania-
mi, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa. Po nabo¿eñstwie udzielimy
b³ogos³awieñstwo relikwiami œw. Rity.

  6. W czwartek (24.06), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków
¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. w koœciele
odbêdzie siê spotkanie ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa.

  7. W czwartek (24.06) po Mszy wieczornej odbêdzie siê spotkanie dla katechetek.
  8.Dzieci i m³odzie¿ zapraszamy na Mszê œw. na zakoñczenia roku szkolnego,

któr¹ odprawimy w czwartek (24.06) o godz. 18.00.
  9. W pi¹tek, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo Via lucis, czyli Drogi Œwiat³a.

Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.
10.W sobotê o godz. 7.00 odprawimy Mszê œw. w intencji ofiarodawców i budow-

niczych naszego koœcio³a oraz w intencji Ks. Paw³a Furczyka.
11. Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³

godziny przed Msz¹ œw. zaœ w czwartki i soboty od godz. 17.00 - 18.00.
12.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kap³ani odprawi¹
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Œw. Piotr i œw. Pawe³ – dwa potê¿ne filary Koœcio³a
Œwiêto dwóch

n a j w i ê k s z y c h
Aposto³ów – Pio-
tra i Paw³a ju¿ od
po³owy III wieku
obchodzone jest
29 czerwca. Uro-
czystoœæ t¹
umieszczono w
jednym dniu, aby
podkreœliæ, ¿e

obaj Aposto³owie byli wspó³za³o¿yciela-
mi gminy chrzeœcijañskiej w Rzymie, ¿e
obaj w tym mieœcie oddali dla Chrystusa
swoje ¿ycie oraz ¿e w Rzymie s¹ ich re-
likwie i sanktuaria.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e Ci dwaj
Aposto³owie byli ludŸmi bardzo ró¿ny-
mi, zarówno przez swoje pochodzenie,
jak i przez formacjê. Ka¿dy z nich ina-
czej wyobra¿a³ sobie ¿ycie, inaczej wi-
dzia³ swoj¹ przysz³oœæ.

Szymon, nazwany przez Jezusa Pio-
trem, pochodzi³ z ma³ej rybackiej wioski
– Betsaidy, po³o¿onej nad jeziorem Ge-
nezaret. Wraz ze swoim bratem Andrze-
jem zosta³ przez samego Jezusa wezwa-
ny, aby byæ „rybakiem ludzi”. Pawe³
z kolei pochodzi³ z Tarsu, wielkiej jak na
owe czasy dwustutysiêcznej metropo-
lii. Przez kilka lat pod kierunkiem Gama-
liela, jednego z najwybitniejszych nauczy-
cieli ¿ydowskich, uczy³ siê prawa ¿ydow-
skiego i zapoznawa³ siê z histori¹ swoje-
go narodu. Potrafi³ te¿ wytwarzaæ na-
mioty z p³ótna i skór.

Piotr by³ prostym rybakiem, który nie
mia³ ¿adnego wykszta³cenia. By³ cz³o-
wiekiem, który przywyk³ do zmagania siê
z si³ami natury, do stawiania czo³a nie-
spodziewanym zmianom pogody, cz³o-
wiekiem konkretnym i spontanicznym.
Pawe³ z kolei by³ wykszta³conym fary-
zeuszem i gorliwym wyznawc¹ juda-
izmu. Pocz¹tkowo bra³ udzia³ w przeœla-
dowaniach chrzeœcijan, ale po nawróce-

niu pod Damaszkiem zacz¹³ g³osiæ Ewan-
geliê, zak³ada³ liczne wspólnoty. Zyska³
miano “Aposto³a Narodów”. Pawe³ mia³
obywatelstwo rzymskie, co dawa³o mu
okreœlone przywileje. Piotr z kolei by³ po-
bo¿nym ̄ ydem i tak jak inni ̄ ydzi ocze-
kiwa³ Mesjasza. Piotr pozna³ Jezusa i by³
jego najbardziej zaufanym uczniem.
Pawe³ zaœ nigdy Go osobiœcie nie spo-
tka³, bo ¿y³ póŸniej - gdy Pan Jezus na-
ucza³ Pawe³ prawdopodobnie by³ jeszcze
nastolatkiem. Wpatruj¹c siê w ¿yciory-
sy Piotra i Paw³a zauwa¿amy, w jak prze-
dziwny sposób Pan Bóg potrafi przemie-
niaæ ludzkie serca.

Piotr, po swoim wyznaniu: „Ty jesteœ
Chrystusem, Synem Boga ¿ywego” (Mt
16,16) otrzyma³ od Pana Jezusa misjê –
zosta³ pasterzem Koœcio³a: "B³ogos³awio-
ny jesteœ, Szymonie, synu Jony. Albo-
wiem cia³o i krew nie objawi³y ci tego,
lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otó¿
i Ja tobie powiadam: Ty jesteœ Piotr (czyli
ska³a), i na tej skale zbudujê Koœció³ mój,
a bramy piekielne go nie przemog¹. I to-
bie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie
zwi¹zane w niebie, a co rozwi¹¿esz na
ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie" (Mt
16, 18-19). Œw. Piotr – pierwszy biskup
Rzymu – jest uznawany za pierwszego
w gronie Aposto³ów, który otrzyma³ od
Jezusa specjaln¹ w³adzê okreœlan¹ mia-
nem prymatu. Jego nastêpcy, papie¿e,
sprawuj¹ najwy¿sz¹ w³adzê koœcieln¹. S¹
te¿ obdarzeni ³ask¹ nieomylnoœci w ofi-
cjalnym i uroczystym nauczaniu ca³ego
Koœcio³a w sprawach wiary i moralno-
œci.

Œwiêci Piotr i Pawe³ ponieœli œmieræ mê-
czeñsk¹ w Rzymie w latach 64-67, pod-
czas przeœladowania chrzeœcijan za cza-
sów Nerona. Œw. Piotr mia³ byæ ukrzy-
¿owany wed³ug œwiadectwa Orygenesa
g³ow¹ w dó³ na w³asn¹ proœbê, gdy¿ czu³
siê niegodnym umieraæ na krzy¿u jak
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Wiara w czasie wakacji
Upa³y czerwcowe dobitnie pokazuj¹, ¿e

lato rozgoœci³o siê u nas na dobre. Nade-
sz³y upragnione przez wielu wakacje.
Wakacje od nauki, czas urlopu i wypo-
czynku. Mamy szansê trochê zwolniæ i
pomyœleæ o sprawach, które w biegu dnia
codziennego czêsto s¹ traktowane po-
bie¿nie np. o swojej wierze. Zbyt d³ugi
czas izolacji, ograniczone mo¿liwoœci
udzia³u w eucharystii i spotkania z ¿ywym
Bogiem, bardzo wp³ynê³y na rozluŸnie-
nie i zobojêtnienie wielu osób na sprawy
bo¿e. Teraz mo¿na ju¿ i nale¿y wracaæ,
a jednak ³awki w wielu koœcio³ach
„œwiec¹ pustkami”. Czy wakacyjne
atrakcje, których jesteœmy spragnieni,
pog³êbi¹ jeszcze t¹ obojêtnoœæ? Ka¿dy z
nas powinien sobie sam odpowiedzieæ na
to pytanie. Wiara bez uczynków jest mar-
twa. ¯ycie duchowe katolika bez eucha-
rystii obumiera jak winoroœl odciêta od
korzenia. Wiara rodzi siê te¿ ze s³ucha-
nia. S³uchanie i rozwa¿anie s³ów Boga,
zawartych w Piœmie œwiêtym to nasze
drogowskazy, które mog¹ uratowaæ od
wielu wakacyjnych pokus prowadz¹cych
nas na manowce. Nie róbmy sobie wa-
kacji od Boga. Trwajmy przy nim i miej-
my pragnienie niesienia go innym. Ciesz-
my siê ciep³em, piêknem odwiedzanych
miejsc, ka¿dym wschodem i zachodem
s³oñca i nie zapominajmy, ¿e to Bóg nam
to wszystko ofiarowa³! B¹dŸmy radoœni
Bo¿¹ radoœci¹ i obdarowujmy ni¹ (nie
tylko w wakacje), ka¿dego napotkanego
cz³owieka. A.D

czyna swoj¹ s³u¿bê w Sanktuarium
Opatrznoœci Bo¿ej - Parafii Œw. Katarzy-
ny w Jastrzêbiu Zdroju. Nie zapominaj-
my o Kap³anie w naszych modlitwach.

18.06. - O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji czcicieli Mi-
³osierdzia Bo¿ego. Ks. Dawid podczas
homilii nt. „Koœció³ znajduje w Euchary-
stii swoje ¿yciowe centrum” nawi¹za³ do
czytania z dnia 2 Kor 11, 18. 21b-30.
Zwróci³ uwagê, ¿e Œw. Pawe³ czerpa³ si³ê
i odnajdywa³ sens swojego cierpienia i
¿ycia w Chrystusie, w Eucharystii, w
Koœciele i we wspólnocie. Dlatego jak
powiedzia³ ks. Dawid bez Eucharystii i
relacji z Jezusem Œw. Pawe³ nie by³by w
stanie z tak¹ determinacj¹ g³osiæ Chry-
stusa. Nastêpnie ks. Dawid nawi¹za³ rów-
nie¿ do Ewangelii z dnia Mt 6, 19-23
podkreœlaj¹c, ¿e Eucharystia jest centrum
¿ycia Koœcio³a, poniewa¿ w niej spoty-
kamy siê z Bogiem i ³¹czymy siê z nie-
bem dotykaj¹c go. To w³aœnie na Eucha-
rystii kiedy przychodzimy z naszymi tro-
skami i smutkami Jezus mówi, ¿e nasze
serce powinno byæ tam gdzie nasz skarb,
czyli w niebie, a „Serce Jezusa ma sta-
nowiæ centrum wszystkich naszych po-
mys³ów” (Œw. Ojciec Pio). Ks. Dawid
t³umacz¹c s³owo „centrum” (s³ownik
PWN) podkreœli³, ¿e oznacza ono miej-
sce w którym siê wszystko koncentru-
je, czyli skupia nasze oczy, s³uch i zmy-
s³y. Na zakoñczenie ks.Dawid porówna³
s³owo „centrum” do rynku, gdzie têtni
¿ycie oraz do serca bez którego cz³owiek
nie mo¿e ¿yæ, tak jak Koœció³ nie mo¿e
¿yæ bez Eucharystii.

19.06. - O godz.10.00 kolejna grupa
dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr 66
przyst¹pi³a do Pierwszej Komunii Œw.
Pamiêtajmy o dzieciach, ich rodzicach,
a tak¿e rodzicach chrzestnych w na-
szych modlitwach. Bo¿ena S.
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Tomaszu,
czy naprawdê by³eœ niewierny?

Moim zdaniem
by³eœ najbardziej roz-
gadanym aposto³em.
Wszystko chcia³eœ
poznaæ, niejako do-
tkn¹æ; palce do boku
wk³adaæ, nic na skró-
ty. A jednak zosta³eœ
nazwany niewier-
nym.

Staro¿ytna tradycja mówi, ¿e œw.
Tomasz dotar³ a¿ do Indii, g³osz¹c
Ewangeliê. Tam te¿ odda³ ¿ycie za wia-
rê. Sta³ siê patronem Indii. W pobli¿u
miasta Madras znajduje siê Góra œw.
Tomasza, na której do dziœ jest jego
sanktuarium.“Jest patronem niedo-
wiarków? Zgoda. Ale równie¿ patro-
nem tych, którzy bardzo chc¹ „do-
tkn¹æ” Boga ¿ywego.

Tomasz nale¿a³ do grona Dwunastu.
Zwany by³ Didymos (Mk 3, 18). Jest
to greckie brzmienie hebrajskiego skró-
tu jego imienia „to’am”, czyli „bliŸ-
niak”. Tradycja g³osi, ¿e Tomasz by³
nieobecny przy œmierci i pogrzebie
Maryi. Gdy po nied³ugim czasie przy-
by³, Aposto³owie udali siê do grobu, aby
pokazaæ mu grób i stwierdzili, ¿e jest
pusty. Na dowód wniebowziêcia, Ma-
ryja przekaza³a Tomaszowi opaskê
(Transitus Józefa z Arymatei). Trady-
cja przekazuje równie¿, ¿e po wniebo-
wst¹pieniu Jezusa Tomasz przyby³ na
misje do Persji i Indii, gdzie spotka³ bi-
blijnych mêdrców, których ochrzci³ i
mianowa³ biskupami. Zmar³ œmierci¹
mêczeñsk¹, prawdopodobnie ok. 72
roku w Indiach, przebity mieczem lub

14.06. - O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji wszystkich
grup i diakonii parafialnych. Podczas
homilii nt. „Ogieñ i kadzid³o podczas Eu-
charystii” ks. Proboszcz zwróci³ uwa-
gê, ¿e KKK przypomina, ¿e ogieñ sym-
bolizuje przekszta³caj¹c¹ energiê dzie³
Ducha Œwiêtego. Ks. Józef przedstawi³
przyk³ady ognia na podstawie proroka
Eliasza, Jana Chrzciciela, Jezusa oraz
Dziejów Apostolskich. Zwróci³ równie¿
uwagê, ¿e najwiêksze znaczenie ognia w
liturgii przekazuje nam Wielka Sobota,
kiedy rozpalane jest ognisko i zapalany
jest pascha³. Symbol p³omienia przypo-
mina nam moc ognia Ducha Œwiêtego,
który mo¿e wszystko przemieniæ, spa-
liæ.

Nastêpnie ks. Proboszcz zapali³ kadzi-
d³o, które w liturgii przedstawia czeœæ i
modlitwê, o czym mówi Psalm 141 oraz
fragment z Apokalipsy. Na zakoñczenie
ks. Józef podkreœli³, ¿e ogieñ podczas li-
turgii ma nam zawsze przypominaæ o
obecnoœci Ducha Œwiêtego, a kadzid³o o
modlitwie, która ³¹czy nas ze wszystki-
mi Œwiêtymi. Natomiast prze¿ywana
Eucharystia ma nam przypominaæ o bli-
skoœci samego Boga wœród nas.

15.06. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Tym razem ks.
Dawid zaproponowa³ spotkanie z Jezu-
sem ukrytym w Najœwiêtszym Sakramen-
cie oparte na modlitwie spontanicznej:
dziêkczynienia, proœby i uwielbienia.

16.06. - O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji ks. Marka
Wachowiaka z okazji urodzin. Ks. Ma-
rek dziêkuj¹c wszystkim za ¿yczenia,
okazan¹ ¿yczliwoœæ i serdecznoœæ poin-
formowa³, ¿e dekretem ks. Arcybiskupa
Wiktora Skworca koñczy pos³ugê w na-
szej parafii i z dniem 28.08.2021 rozpo

Chrystus. Œw. Pawe³ jako obywatel rzym-
ski zgin¹³ od miecza.

Chocia¿ obdarzeni ró¿nymi cechami,
darami i talentami, chocia¿ ró¿ne by³y ich
drogi do Jezusa, budowali jeden Koœció³
Chrystusa. Obaj œwiêci – Piotr i Pawe³
mieli w Koœciele swoje zadania, które
wype³nili. Dziêki ich dzia³alnoœci wiara i
Koœció³ szybko siê rozprzestrzenia³y
mimo licznych przeœladowañ ze strony
w³adz rzymskich.

Œw. Piotr zostawi³ dwa listy, które nale¿¹
do ksi¹g Pisma Œwiêtego Nowego Te-
stamentu. Dyktowa³ je swojemu ucznio-
wi Sylwanowi. Œw. Pawe³ z kolei jest
autorem 13 listów do gmin chrzeœcijañ-
skich, w³¹czonych do ksi¹g Nowego
Testamentu. 

Dla wyró¿nienia Œwiêtych Piotra i Paw³a
spoœród innych Aposto³ów zaczêto na-
zywaæ ich "Ksi¹¿êtami". Ku czci Œwiê-
tych Piotra i Paw³a wystawiono w œwie-
cie wiele koœcio³ów. W samej Polsce pod
wezwaniem Œwiêtych Piotra i Paw³a jest
ich ponad 300.

Przed watykañsk¹ bazylik¹ stoj¹ pos¹-
gi Piotra i Paw³a. Piotr trzyma klucze w
rêkach, a Pawe³ miecz. Chrzeœcijañska
tradycja zawsze ³¹czy³a Piotra i Paw³a.
Choæ bardzo siê od siebie ró¿nili, a w ich
relacji nie brakowa³o konfliktów, obaj
opowiedzieli siê za Jezusem. Piotr porzu-
ci³ swoje sieci, a Pawe³ funkcjê przeœla-
dowcy chrzeœcijan. Obaj otrzymali od
Pana Jezusa nowe imiona. Szymon zo-
sta³ nazwany Piotrem – Kefasem „ska³¹”,
na której Chrystus zbudowa³ swój Ko-
œció³. Szawe³ od nawrócenia nazywa³ siê
Paw³em. Choæ ¿aden z nich siê tego nie
spodziewa³, w ich ¿yciu nast¹pi³ gwa³-
towny zwrot. Wspominaj¹c Œwiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a w jednym
œwiêcie, Koœció³ ukazuje, ¿e we wspól-
nocie wierz¹cych s¹ ró¿ne dary i ró¿ne
drogi wiary, ale jeden jest cel.

Z jêzyka greckiego s³owo aposto³ zna-
czy „wys³annik”. Piotr i Pawe³ stworzy-
li Koœció³ Apostolski, który uczy tego

samego, czego uczyli Aposto³owie
i udziela tych samych sakramentów. To
w³aœnie im Jezus Chrystus przekaza³ w³a-
dzê, która jest przekazywana dalej z po-
kolenia na pokolenie. Joasia

dzid¹.
Miejsce œmierci Aposto³a upamiêtnia

dziœ jego grób, który mieœci siê w dolnej
kaplicy bazyliki w Santhome nad brze-
giem zatoki Bengalskiej. Miejscowi ludzie
opowiadaj¹, ¿e œwiêty Tomasz przed
swoj¹ œmierci¹ wbi³ pal przed schodami
prowadz¹cymi do koœcio³a i powiedzia³,
¿e woda morska nigdy nie dotrze do tego
miejsca. ZapowiedŸ Aposto³a potwierdza
nawet najnowsza historia. W czasie tsu-
nami w 2004 roku wszystkie budynki
wokó³ bazyliki zosta³y ca³kowicie zdewa-
stowane przez wodê morsk¹, która na-
wet nie tknê³a bazyliki. Setki okolicznych
mieszkañców chroni¹c siê w niej prze-
¿y³o katastrofê.

Ponown¹ aktywnoœæ wykazuje Tomasz
w czasie Ostatniej Wieczerzy. W jej trak-
cie Jezus opowiada uczniom o swoim
odejœciu do Ojca i ods³ania przed nimi
fascynuj¹ca perspektywê; odchodzi, aby
przygotowaæ swoim przyjacio³om miej-
sce w niebie (J 14, 1nn). Nastêpnie do-
daje: Znacie drogê, dok¹d Ja idê (J 14,
4). Tomasz wyraŸnie poruszony i nieco
zmieszany, zdezorientowany, pyta: Panie,
nie wiemy, dok¹d idziesz. Jak wiêc mo-
¿emy znaæ drogê? (J 14, 5).Tomasz w
ka¿dym calu okazuje siê mocno st¹paj¹-
cym po ziemi realist¹. Widaæ, ze pogo-
dzi³ siê ju¿ z odejœciem Mistrza. Niemniej
nie potrafi jeszcze zrozumieæ sensu zmar-
twychwstania i ¿ycia wiecznego. Dla nie-
go œmieræ oznacza koniec. Potwierdz¹
to póŸniejsze wielkanocne wydarzenia.
Tomasz jest zagubiony jak dziecko; zdez-
orientowany, jak ktoœ, kto nie zna drogi i
nie potrafi jej odnaleŸæ. Swoim pytaniem
przyznaje, ¿e Mistrz, z którym jest ju¿
trzy lata, pozostaje dla niego tajemnic¹.
Ci¹gle jeszcze Go nie pozna³. Jezus s³y-
szy w pytaniu Tomasza jego cierpienie i
zmaganie, które w istocie dotyczy rela-
cji do Niego samego. Kiedy Tomasz przy-
znaje, ¿e nie zna drogi, potwierdza fakt,
¿e nie zna Jezusa. Jego pytanie o drogê
jest pytaniem o Jezusa. Beder

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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